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VEC:  Odpoveď na interpeláciu poslanca   

 

            Mestskému podniku služieb spol. s r.o. Senica (ďalej len MPS) bola doručená 

interpelácia poslanca Mestského zastupiteľstva v Senici, p. Pavla Kalmana, tykajúca sa 

informácie o skutočnostiach úpravy nájmu klientov Mestského podniku služieb spol. s r.o. 

Senica (MPS) v dôsledku výpadku príjmov obchodných partnerov MPS z titulu 

koronakrízy v prvom polroku 2020. 

 

             Aktuálny stav (21.júla 2020) je u MPS nasledovný:      

 

             MPS požiadal svojich obchodných partnerov (nájomníkov a podnájomníkov) 

o informáciu, či majú záujem a spĺňajú podmienky úľavy na nájomnom za obdobie, kedy 

mali sťažené užívanie svojich priestorov. 

             Záujem (zatiaľ) prejavilo 5 partnerov MPS, predpokladaný výpadok na nájme by 

z pohľadu MPS u týchto nájomníkov mohol predstavovať sumu cca 3.789 eur. 

             Okrem toho máme viacero partnerov (napr.kaderníčky, maséri, kozmetičky), ktorý 

nemajú aktivovanú elektronickú schránku a tým pádom nemôžu uchádzať o pomoc z tejto 

formy štátnej pomoci, ale rokujeme aj s nimi, a sme pripravení vyjsť v ústrety aj takýmto 

partnerom. 

Ak sa dohodneme, asi aj im znížime nájomne za predmetné obdobie, ak áno tak zrejme tiež  

o 50% zmluvne dohodnutej platby. 

             Vzhľadom na skutočnosť, že o dotáciu je možné požiadať až do 20.novembra 

viacerí klienti pravdepodobne ešte zvažujú svoj prípadný záujem, resp. kontrolujú či 

spadajú do podmienok, za akých si môžu prípadnú úľavu na nájomnom nárokovať. 

 

             MPS bude s každým partnerom, ktorý prejaví záujem, rokovať a pokiaľ sa 

preukáže, že ozaj patril medzi postihnutých klientov budeme sa snažiť každému výjsť 

maximálne v ústrety.       

             Celkové finančné dopady na hospodárenie MPS z titulu straty na nájomnom kvôli 

obmedzeniam z titulu koronavírovej epidémie, však budeme môcť presne zdokumentovať 

až v neskoršom období.  

 

Dávam Vám týmto na vedomie vyššie uvedenú skutočnosť. 

                                          

V Senici 21.07.2020     

                                                                                     Ing. Ján Bachura       

                                                                                             riaditeľ 
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